Indsigt, der skaber
forandring
Hos Syndicate U laver vi kurser til dig, der er på jagt efter nye effektive redskaber til din
faglige værktøjskasse. Alle vores undervisere praktiserer præcis de ting, vi uddanner
dig i. Det sikrer, at alt hvad du lærer, nemt kan omsættes til håndgribelig værdi i din
hverdag.

Er du i tvivl?
Det er langt fra ligegyldigt, hvor du tager på kursus. Både din tid og faglighed er jo i spil.
Og hvis du har brugt bare fem minutter på Google, har du allerede set, at mange
kursustitler og indholdsbeskrivelser minder om hinanden. Til gengæld er der stor
forskel på, hvordan du bliver undervist - og hvor meget du kommer hjem med i
værktøjskassen. Og det er trods alt det, der tæller i sidste ende, ikke?

5 rigtig gode grunde til at vælge et
kursus hos Syndicate U
Vi vil gerne være sikre på, at du vælger rigtigt. Så her er 5 rigtig gode grunde til at tage
på kursus hos os.

1. Viden, der virker i praksis
Et kursus kan være nok så spændende, men det skaber først værdi, når du omsætter din
nye viden til praksis. Vores undervisere arbejder til daglig med det, de underviser i. Og
med deres dybe teoretisk forståelse og praktiske erfaring bruger de alle de bedste tricks
i bogen for at inddrage dig og bygge bro mellem kursets indhold og din hverdag

2. Gennemprøvede læringsprincipper
Alle vores kurser og uddannelser er bygget op om gennemprøvede læringsprincipper.
De inkluderer blandt andet faste læringsmål, fokus på praksis i læring og plads til egen
refleksion og selvudvikling.
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3. Vi dyrker dybden
Vi er passionerede omkring vores faglighed, og vi ved, at du nok har det på samme
måde. Derfor er vi ikke bange for at gå i dybden gennem både uddannelsesforløb og
retreats. Vores mål er, at du ikke kan skal udvikle dig fagligt, men også tage med på en
personlig udviklingsrejse. Og fordi vi ikke går på kompromis med dit outcome, stiller vi
også krav til dig som deltager. Det skal kunne mærkes at gå i dybden.

4. Mere end bare et kursus
Syndicate U udspringer af en lyst til at hjælpe med at skabe et arbejdsliv med mulighed
for både at fokusere på personlig udvikling og faglig ekspertise. Vores vision er at
inspirere, motivere og udvikle dine kompetencer til glæde for dine kunder, din
organisation og ikke mindst dig selv. Der er kort sagt temmelig højt til loftet.

5. Vi glæder os helt enormt til at møde dig
Tilsammen har vores undervisere haft flere tusinde kursister. Og oftest har de fleste
heldigvis været, ja faktisk enormt tilfredse. For eksempel udbrød Laus Ravnsted Szecsi
fra DFDS efter at være blevet Certificeret Professional Agile Coach:
“Det har været den vildeste rejse, og det bedste kursus jeg nogensinde har taget”

Er du klar?
Vi vil selvfølgelig lægge os i selen for, at du bliver mindst lige så begejstret som Laus. Og
vi glæder os allerede til at lære dig at kende.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen
til at tage en snak med Camilla Linneman, der er
ansvarlig for glade og tilfredse kursister hos
Syndicate U.
T: 61 46 59 25
M: cli@syndicate.dk
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